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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  ZLK-VS006 

Název/motiv mozaiky  Valašsko 

Autor  návrh a realizace Ilja Hartinger ve spolupráci s Josefem Godžou 

Datace  1987 

Místo  obchodní středisko, Sychrov 51, Vsetín 

GPS souřadnice  49°20'22.725"N, 18°0'5.598"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 5,7 m, šířka 5,6 m  

Mozaika je instalována na slepé stěně budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  1 m 

Mozaika je směřována na (SS)  západ 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v zástavbě na městském sídlišti. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova, na které se mozaika nachází, nevykazuje výraznější ztrátu materiálu. Pod levou spodní 
částí mozaikového obrazu je stěna budovy prasklá. Mozaika není tímto ohrožena. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Kombinovaná mozaika Valašsko je osazena na panelu tvořícím centrální pohledovou část 

bývalého nákupního střediska sídliště Sychrov ve Vsetíně. Je obrácena do náměstí směrem k 
západu. Panel je obložen bílým keramickým páskovým obkladem, na kterém je upevněna 
kovová konstrukce pro mozaiku. Předsazené pole má základní kruhový tvar, z něhož ve spodní 
části vystupují nepravidelné pruhy. Abstrahovaný motiv představuje pohled do městské krajiny 
završený v pravé části průhledem na vzrostlé stromy, slunce a tři letící holubice. V pravém 
dolním rohu je mozaika signovaná: Hartinger 87, čímž upozorňuje na rok vzniku a autorství 
návrhu, který zhotovil Ilja Hartinger. Na realizaci díla spolupracoval také Josef Godža.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 

 Mozaiky je vystavena působení okolního prostředí v celé své ploše. Jako rizikový faktor pro 
životnost mozaiky lze do budoucna označit korodující kovový rám, v němž je mozaikový obraz 
zasazen. 

Na mozaice byla zaznamenána přítomnost řas a mechu. 
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- prasklina v obložení budovy 
v blízkosti mozaiky – mozaikový 

obraz není tímto ohrožen, jelikož je 
předsunutý vůči budově 

 

 
- korodující kovový rám, ve kterém je 

mozaika umístěna 

- detail místa s vypadanými kostkami 
pravděpodobně v důsledku koroze 

kovového rámu 

 

 
- na mozaice byl pozorován mech a 

řasy 
 

 
 

Ztráty materiálu v ploše 
- mozaikové kostky jsou vypadány 

jednotlivě 
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-kostky jsou vypadány na několika 
místech v plochách – uvolněné 
z malty i s celou vrstvou malty 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek větších rozměrů o velikost cca 3 cm x 2 
cm. Použité sklo je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky 
korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Povrch kostek je znečištěn prachem a místy 
maltou, či jiným stavebním materiálem. Zastoupeny jsou kamenné kostky. 

Pojivo mezi kostkami je světle šedé, spíše jemnozrnné.  

 

- mozaika je ve středové části 
znečištěna pravděpodobně maltou 

 

 
- v několika oblastech je na povrchu 

mozaiky nalepen tmel – lokální 
opravy / zajištění uvolněných kostek? 

 

 
 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie 
- povrch mozaikových kostek 
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- detail skla tvořícího mozaikovou 
kostku 

 

 
   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura  Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 116. 

 

   

   

   
 




